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Jak należy stosować ASTVIT jako nawóz dolistny w przypadku winorośli. Chodzi o 
program nawożenia, czyli jak często w jakich dawkach i od kiedy do kiedy? 
Drugie pytanie dotyczy zwalczania białej mszycy na cytrusach i innych kwiatach 
doniczkowych. W mojej oranżerii zagnieździło się to trudne do zwalczenia robactwo i nie 
wiem za bardzo jak sobie z tym poradzić? 
 

 
 
Dokarmianie winorośli wraz z ochroną polega na wprowadzeniu wiosną jeszcze przed 
rozpoczęciem wegetacji 2-3 łyżek sypkiego ASTVITu i wymieszaniu go z ziemią wokół 
korzenia. Kiedy puszczą pierwsze liście należy wprowadzać 1 raz w tygodniu 2 szklanki 
roztworu nawozowego w postaci płynnej (tzn. roztworu zrobionego wcześniej z sypkiego w 
rozcieńczeniu 100ml na 4 litry wody). Ta częstotliwość „1 raz w tygodniu” nie jest konieczna 
w przypadku wcześniej przygotowanego podłoża, wtedy częstotliwość można zmniejszyć. 
Można również naprzemiennie co drugi tydzień zastosować dokarmianie interwencyjne 
dolistne w stężeniu 300ml na 2 litry wody, dzięki czemu dokarmi Pan roślinę i zapewni jej 
pełną ochronę biologiczną. Proszę nie zapomnieć przy każdym dokarmianiu dolistnym 
wymieszać wcześniej 1 płaską łyżkę cukru w oddzielnym pojemniku w niewielkiej ilości 
wody, a następnie wprowadzić to do pojemnika opryskiwacza na ok.20-30min. przed 
opryskiem, od czasu do czasu mieszając aby dzięki temu zwiększyć zawartą w ASTVICIE 
liczbę mikroorganizmów nawet pięciokrotnie. 
 
Wszystkie inne problemy, które ma Pan z innymi roślinami likwiduje Pan robiąc opryski 
interwencyjne koncentratem płynnym ASTVIT: 5 nakrętek na 0,6L wody albo 0,5L na 2 litry 
wody (nie zapominając o dodatku cukru). Proszę wykonać 3 opryski, tzn.: rano, wieczorem i 
trzeci następnego dnia, dokładnie w tych proporcjach, jakie podałem. 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


